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 مسيرلا

 يناقاخلا نيدلا ءايض

 ١ ماوالا هاله

 لوالا ةعبطلا





 رمزا
 سئل ا

 سرشاع رمال سرك
 7 .٠

 تاءلصو حفوسرلا جرو

 ءاسم





 )) ةعوصمجلا هذه ((

 رعاشلا ذاتسالا مقب

 يوسوملا بحاصلادبع ديسلا

 انك

 دي ىلإ لصتل نكت مل ةيرعشلا ةءوم#لا هذه نا رخفي لوقلا بج

 اهنم تجرخ يناقاخلا ذاتسالا رعاشلا عم ةليوط ةشقانم الول ميركلا ءىراقلا

 هذه ضعب تناكو اهرودص تاقوعم نم ريثكلا ىلع تيلغت نا لعيب ًارفاظ

 ةصاخ يقارعلا رعشلا ىلعو ةماع ةيبدألا ةكرحلا ىلع *ىبم رثأ تاذ تاقوعملا

 تورظنيال نيعدبملا نيبوهوملا انئارعش نم رييك ددعو يناقاخلا انرعاشف . .

 ْذإ « مهسفنأ ىلع قوفتلا ىلإ ًامئاد نوحمطيو دادتعاب ةيبدألا مهلامعا ىلإ

 مهف يلاتلابو 2 هونوكي نا نوديرب يذلا رعاشلا ةروص مهناهذا ُْى نوعسرب

 ىلع مهجاجتحا نع كلذب نوربعي مهنأ كر سشنلالاجمماحتقإل ار ربمن ود ال

 عسباط مهجاجتحا ذخأيو 4 مايالا هذه ءورقملا رعشلاى وتسمق ماعلا رادختالا

 مددقت ىف ايؤرلا حوضو كلمي يناقاذلا رعاشلا نا عمو « تمصلاو ةيبلسلا

 نيعدبملا هنارقا عسياشي هنأ الإ كلذ نم هرعش عض وم فرعيو ي رعشلا جاتنلا

 د ا



 . . يركفلا لماعتلا زك رم نع ًاديعب هئاطع ءاقبب ىضر و ةتماصلا ةيبلسلا يف

 ددبتي نأ *ىئراقللو يل قيفوتل هناو « ةماع رشنلاو تيدينفلاو تالحملا نع

 جارخإ ىلع قفاويذ ةرظنلا هذه دوكر نم هيلع ميك ناك ام انرعاش نهذ نم

 تيأر دقف ًامتح هبدلام نسحأ تسيل يهو « هرعش نم ةبيطلا ةعومجملا هذه

 فتت ةعومجملا هذه دئاصق نا ىلع ةعورلا ةغلاب دئاصق ةطوطخلا هتاعومج# يف

 ةقرلاو ءافصلا قشعي ءىراق هيلا قوتي يذلا رعشلا عدبأ فص يف ًابلاغ
 يف هقبست تناكو ةعيفر ةيبدأ ةئيب يف دلو يناقاخلا رعاشلاف . . ةلاصإلاو

 ةيضقو أشن دقف بطلا هئامتنا ببسبو « يبسحلا هفاهراو ةيبدألا هبهاوم ومنلا

 ةلصلا دجو نالخلا ملأآلا اذه نم ًاقالطناو ىلوألا هتيضق مورا مدعملا بعشأا

 رعاش كلذب وهف « ةيبرعلا هتمأل يربكلا مومهلاو هبعش مومه نيب ةيوضعلا
 دغلا ىلإ الو ريرملا عقاولا ىلإ ةرظنلا هدنع أزجتتال « هلامآو هحومطي يلرع
 نازحا لمشتل عسستت ةينادجو ةاناعمو ةشياعم هرعش يو .« ديحملا قرشملا

 . . حارجو تاينماو بح نو اهلامب هتأذ نضتحتا ًانايحا عمجتتو ناسنالا

 هتبوذعو يرجهملا رعشلا فرت نم هيف حنجم قلحم نيلاجنا نيذه نيب هرعشو

 ةديتعلا . ةسردملا هرابتعاب هتلاصإو ىجنلا رعشلا ةلازج نسم هيفام ةقارقرلا

 . ثيدحلا ينرعلا رعشلا ايند يف ًاركذ ءارعشلا دلخأل

 نم نيدقع لالخ انرعاش ةلحر *ىراقلا بك اوي ةعومجملا دئاصق ربعو
 مدقأ ذنم رارضخالاو حتفتلا مئاد ناك ينفلا عادبالا نأ دجيل ماوعالا

 5 بحن رعاشأا 5 ةديصق 2 لوقي ١ ماع ىف نالا ىلإ هرعش

 تاالياج



 نسحو رسمخ نيب لاتخحي 2  رعاشلل رطاوخلا لمحي قروز
 ينمت نم ملاع رحم ي حسباسلا رمقلا هنأك عارشو

 نكر لك يف نوكسلا ثبت هينفج نيب ام ج وملل تائهمت

 : اهيف لوقيو

 ينبت ءاش امفيكو ىغت رجفلا قلطنا ائيح يايند تنا

 نمأو مالسس نم ليواوم هيقاوس مارغلا محن ماع

الملا سفن لمع ناك ةرئفلا هله قبس يذلا هرعش نا نم كاشالو
 حم

 يف لوقي ذإ هتعمسأ « بضني ال ةقرلا نم عبن يناقاخلاف « ةببحما ةقبقرلا

 قصيدة  حياتهسا  :

 انيييوتخت امك سوووضت تنك الأ ةايحلا نع ينتلأس

 اهيضترت يلا ىؤرلا غوصأ نا يل لهو ديرتام ردأ مل انأ

 اهيقحسا تلقو ىنملا دورو اهيثيع نيب ام ءامسلا تعرزف

 اهيبرشأ تلقو اهقذأ يف رجفلا 2 بوذب آسأك عيبرلا ترصتعاو

 اذهو ةيذش ةقيقر تاملكلا هيف معربتت ًايعيبر ًاخانم ذخأي يرعشلا هملاعف

 رعاشلا محتلي امدنع ةمواةملاو ضفرلا فنع ي ىتح ًادتمم بي ىعيبرلا خ انملا

 تالد



 اهضرفي ةيمتح ةياهنك رصنلا ىطعي ثيح هنطوو هتمأ ءادعا دض هكراعم يف
 لماوع مها نم رعاشلا فقاوم زيمي يذلا رارصالا ربتعيو . .ن وحفاكملا
 : يئادف ةديصق رخآ يف لوقي . هرعش يف عادبالا

 يحور دولخب يلوم ترهق

 ءاّبلا لماوع نم كلما ام لكب هترهق

 ديدح نم تغضم ام لكب

 ديدص ترجفت يلا انروخض نم تمهتلا ام لكب
 ءادوسلا دق نم ودعلل تضهجأ ام لكب
 ءاطعلل لاضنلل برها ةفقوب

 , هترهف .. هترمف

 : لوقي ( قحلا ةمأ ) ةديصق يفو

 يعوبرعي نامويلا ىريس
 عالقب هديدح نم تفقو

 ًارج اهيدي ىلع ىارتف

 هتدقفأ ةنعطب هتلجاع

 ىلو موي انخلا و يزخلا هلف

 0 يئادف ينال

 ممالا هحور تدقف

 ممش نمو بابش نم

 ملألا نسم ىوسلتي
 مزسهناف ردغلا ةركس

 مظعلاو رخفلا اهو



 : ( مهولا ةروطسا ) ةديصق ىف لوقيو

 جدلا ىكبيو تاسسمداققلا انمايا كلححضتس

 اسجلبأ ئحف ةايحلا ودبت سمشلاعلطميو

 نينسلا يسن و نيقيلا يببنس

 عادبالل يبف لمع لك دئار قوذتملا يجهنملا دقنلا نا يداقتعا يو

 فوقولل بهأت دق نوكي اذهك ًادقن يبدألا انؤاطع هجاوي امدنعو « ةداجالاو

 رثك أك يناقاخلا رعاشلاو . ملاعلا ىف ةدلاخلا هينفلاو ةيبدألا لامعالا عم ًافص
 اميرو هئاطع لكي روهمجلا هجاوي مل هنأل امبر .دقنلا هجاوي مل انئارعش
 عئالط نم ةيناثلا فوفصلا زاربا يف مهسفنا اودهجي نا نودير ال داقنلا نأل
 رعاشلا فوقوا ةصرف ةعومجملا هذه رودص يف لعل و « رصاعملا يبرعلا رعشلا
 براجتلاب ًامحفم ًارعش هرابتعاب هقوفتو هرعش دومصلو هاقلاو كولا ماما
 روصلا لمح ىلع ةعئارلا ةءافكلا تاذ ةطشنلا ةكرحتملا تاودالاب ًاينغو ةيحلا
 ردابا ةيحت اهنكلو ه.دقم تسيل هذهف دعبو . . رعاشلا اهمسر ىلا يناعملاو

 . ةيحتلا الإ نوبجعملا كلمبال امدنع يناقاخلا نددلا ءايض عدبملا رعاشلا اهب

 يوسوملا بحاصلا دبع كك







 للا امأ
 بفايذي قالربص اذن:

 هل

 مت“ نس

 . ينبوانع
 1 يضاملا يلايخ سومت

 . ياؤر لكو



 , ةعوطقم لك ءيطاش

 . هعوضوم نيرات# تنك تيبو

 . هعوبطم تيقبا يذلا رثالاب عمدلاب اذه

 . رعشلا نم تيب انه

 . رهز نمو مجن نمو بحل نم رمعلا يف ام لك معربي
 . رسا نم هيتقلطا تنك ول رخآ تببو
 كذلا نم ةرمجمم ساطرقلا هتمعطا ال

 . دصوملا يباب طقنب

 . فاصفصلا ةرضخ لقاح ًاكايشو

 . دوسالا يموي قناع

 . هيوطا لزا ىل ًابردو

 . ليعم الي اليئارت هغضما

 ءا ار

 . ةعونمم هيبنج يف مالحألاك سمشلا نآل
 . هعوجفم لكب جضت ةربقم لبللا ايانح يف ينآل
 . يرانلا يثرح دمجن

 . هانعم كولي داع
 . تاهسبلا يف جلثلا بصي

 « تاتفللا ةلّقم ٌؤقفي

 . هاندر سمالاب يذلا ىنعملل مويا ديرأ ام ربعي
 , هانقشع ا ريبعت رضخلا ياوسلل عجربو
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 . تاهالا عمجيل دوعي

 . انلق ام لك مضهي
 : ىعم .هعولض نب هآلا تناو يل عجريل

 . هيفك نيب كدرب

 . هيليعي ينرحسو

 . كيا

 . ىولبلا نم صفق يف نيروفصع نأك
 . ىوكش قطان انأ الف

 . ىوهت يلا تنا الو

 . هعوبني سج فرح كانه ةايحلا نكلو
 . هعومج# فرحلا ناكف

 . كانه تنكو

 . تنا رعشلا ناك

 . تنا فرحلا يف ام ناكو

 + اعنا تايشلاو تاغآلا تتاكو

 عدت مالحألاو مالالا تناكو

 . ساطرقلا يف توما

 0011 هعوبطم تنا كنا
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 ثعبلا داليم ىركذ ىف

 اءاوضألا قلخم . قشني رابجلا دراللا كرجف « ليللا كبسح

 اءاذشالا عدبت ءامش رضخلا تاوبرلا هذه . حفللا كبسح

 اءاونالا دشحم « جفني ءاطعملا بصخملا كقفا « بدجلا كبسح

 اءانغ دجتسيو ًاخومش لاتحم كناجرهم « عسمللا كيسح

 اءاليخخ صقار «. رجفلا كلذ لدم ٠ يلباورلا يذه تاعلتم

 اناقراو انهار نيمو كراع اعطيت ارا ع اقر لا تاينلاو
 يتبورع اهتقفد يبمأ ثعب اي كلت

 يندحو ليأاي نبا ينديقع نم ةخرص

©» ©» © » 

 اءالشالا قزمت ٠ يودت ءالشألا يف حورلا ةخرص « ثعبلا ةخرص
 اءامد نوعلطيو اءادف نويحن « ربقلا يف نيمئانلا ةحخرص

 اءاردزا قيرطلا مهافاجو هيتلا مهلم نيهئاتلا ةخرص

 اءادتها ليلدلا مهلي نأ «٠ بردلا نودشني « مهقاينا ولاماف

68 



 اءاكوشلا ةحم را ىءعر و 6 درولا طقتلي وهو ثعبأا اذاو

 اءالظلا تنفي ًارانم نبير.شعو ثالث نم مولا فش

 ادردمت ىضلتي ىدملا ىلع ىموي رجف

 ىدص نم ليلل سيل ىدملاو رونلا ىلخح

»+ ©» © » 

 اءانف بوذي نأب الا رجفلا اذه ةريسم يف ليلل سيل

 اءازرالا قناعت ترم ءادوسلا انمايا رجف « ثعبلا هنإ

 اءانيالا بجنت «٠ نهنم دراشلا نضتحم ٠ مومحهلا ىبتت

 اءارحصلا معربي ًاعمد لمرلا يقستو فويطلل ضرالا ثرحن

 اءارهزلا اهموجن ىعرت رونلا تا سبق نم فاطنلا متو

 اءاضولا اهحابص تدم ءوضلا تاعطق تلماكت اسم مث

 املا رونلا' :قدنعي ىقتلا ام ثيح انرجف

 اليف مض ًاقليف ىقترا « عمجتسا الك

©» ©» ©» » 

 اءاورلاو ىدنلا عمجتسسي خماشلا هرمع يف حافكلا عسيبر اي

 اءارضخلا قرايبلا زه٠« توصلا يبرعي ىبلا « كيفك دم

 اءارفصلا ليباتسلا يورت « 5 0 لخف « رح انأ

 اءاش ثيح اهماستبا شرو ثعبلا مسر اك « يتيرح نغ
 اءاضيب ةمع وا ًاييلص تئش اص عيبرلا اهيا يتنباف

 ىءارتت ةماستيبا لكو « ليللا قرسحم ةقهش لك اناف
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 انسسلا قروي سبق انه ىبمأ نم انأ

 انل هريخ .ء دفل ىنملا ةءاميا انأ

©» ©» © >©>» 

 اءافصلا الا فيضتسي الو « هركلاو دقحلا دصحم ع بحلا اندغ

 اءاد ةليذرلل قبب ملو ليللا علتقا هطوحم بلق لك

 اءاطعملا هحاتفنا ىيحنو هيطاوش قوف بولقلا ىواهتت

 اءارفسلاو موجنلا نوكت ثيح ىلا هيدي ىلع ومسسست مث

 ىوتكا هب باق لك ىوملا عمجي اذكه

 ىوتراو قفالا ىقسو ىوتةساو رجفلا مل

©» ©» © >©>» 

 اعاج ثيح نم دوعي نحل ءاحيفلا كزيلاهد يف « برداي انا

 اعادنلاو ىدصلا عجرتسيل دهني مويلاو « روخصلا هتقنخ

 ىءانت وا ىأت يذلا هادسص هيلاوح لاجلا مهلتسي داع

 اعامصلا دمالجلا يبحيف هوعدي ناك يذلا ملاحلا هتوص

 اءالجنا حابصلا نم ىفصاو رطعلا نم ىدنأ « لبق نم ىلعأ « داع

 اعاسلا نغ « لوهسلا نغو مويلا ةينغا هنم برداي نباف

 تاالاد



 اسهماما « ينامألل اهماستيا هيف نغ

 اهمار مويلا نمل اهمالس ملا مل

©» © © ©>» 

 اعايحأ اهلظ تأيفت « يفك سرغ « يتيرح « ينبرع
 اعاود حورج نم تلنام سأكلا اذه حفنيل يمد نم اهتغص

 اعايرنالا قلخحت تئكش اذا رونلا عبنماي « ةايحاي يمد اي

 اعادتهالاو قيرصطلا ناكف « ينيع نيب هتطقن ًادوجواي

 اعاورو ةماستبا هنم رجفلا تيقس امل يتحار ىلعو

 اعاير نويعلا رصبت مف .« ثوللا رصتخا يذلا توثلا تسبلو

 يدي يق رونلا هنا يدسستحم نول هنا
 يدغ ىلا يسما لذي يدلوم موي هنا

»© © © »© 





 هسستقح

 يئايربك تقع

 يئامد نم رمخلا سأك تألم

 يئارو نم دافحألاو ءانبألا برشيل

 ماع فلأ دعب *يجن نمم

 ماركلا ةشيع شيعي

 مائل الو مارقأ نودب

 ءامم ذاب ض رآلا ةقيقح

 ءايض الب سمشلا ةّقيقح

 ءاقبلا ةزيم الإ كلمي ال ناسنإلا ةقيقح

 ءام نودب رحبلا ةقيقح

 يئاسم يف تلعشأ يلا رانلا ةقيقح

 0 يئاخر اهتمعطأ يلا يران

 يئادر همظي الك « يبابش يداز
 ءاتشلا ُق مايخلا نع دربلا درطتل

 ىيبص برد ريت

 يئاقش ىلع شاع نم لكو

 ها”



 يئانإ ُْى ماعطلا جضنتل

 يئادف يننا يدعب كردي عسئاججل

 ال ال اذ ال
 ريسي يذلا كرديل

 ريسملا هبعتأ ام

 ريطت يتلا حورلا ةقيقح

 موجنلا رجفت
 مويغلا فصقت
 ريدغلا بهات

 ةآرملا ةيفاص ةقيقح

 ةارع  اهقبثز يف نانويلم حولي

 مهعو+ حسيصي

 ةالفلا يف « كانه ةوسن يرعو

 رطب م نميف حيصي
 ؟ ريطي ىتم
 ؟ ريسكلا كحانج مأ « روسكملا كؤابإ
 حابص الب يذلا كليل نأ ما

 حالصلاب كارغأ
 حالسلا ةروس كبلق يف تامأ

 مايخلا ةمون رمخ كينيع ُق قتع

 ماظعلا ركسأو



 مانت لزت مل

 5 مالظلا بهي ىتح « مانت

 مانم نم « ليئارزع « كحور
 دربلا ةصراق ةليل يف

 دعرلا نم فصقلا ةديدش

 دجن نم ميسنلا اهفاعي

 حاون الو ليتارت الف

 حابنلاب جضت اهنآل
 ةعئاج انيالك

 ءادوسلا كتفيج نم فنأت اهنكل

 ءابإ الب شاع نم ةفيج

 هتميخ ق تامو

 هتجوز يف دوهيلا رجفي فيك « رظني

 الو « راجلا هكبي مل
 هتنب نم ةعمد هياع ترج

 ءابإ الب شاع هنأل

 يئادفلا ةتوم تومي نلف

 األ ال ال ال

 هتبوش
 هتألم يذلا يسأك تبرش

 هتقشع يذلا لمرلا ىلع « ًاتوم

 ت7 تت



 ديعتسأ تئجو

 ديعب نم قيرطلا بقارأ
 ديعب نم قاقرلا حفاصأ

 يبرط كلاس برد شرفأ

 يتيفر نمو ينم ىرج « امد
 - يذلا انتبن ل وصأ ىّبسن

 قورشلا نم هانعرز

 ةبح فلأ لمحت ةلبنس
 يبحأ نم نيفلأ ع ةبح لك عسبشت

 انعايج نم نيفلأ

 انءالضأ يف ةروثلا اوبهلأ نيذلا نم

 انعالق يف رانلاك
 أنعارش ُّى ح ايرلا فصاعك

 انقورع يف ناك ام

 هاتبهو رحلا مدلا ريغ
 هانشع رجفلا قالطنا ريغ

 هانبسك نحن يذلا ربغ

 ماوعألا نه نيرشع راع نم

 هايحن نآلا ىتح

 هاشْحنو اناشخم لاز ام

 ا



 ءاسنلا نيعأ بصن لاز ام

 لفطو ةلفط لك بلق يف
 لعب نودب لكاث لكو
 ءامدلا يف ةرمجلاك لاز ام
 2« طوسلاك

 ءامألاو ديبعلا رهظأ قوف

 « ليللاك

 ءادتها الب يشمي « هئات قيرط ُِق

 يئان لك رطاخ ىف لاز ام
  هلهأ نع

 ءانفلاو عايضلا ملاع يف

 يئادر ُق راعلا اذه شعشع

 يئازجا نم بلحتسا ام لك يف

 يذلا ىلق لاحأ

 ءاخسلاو ل ع هنألم

 ءاضغبلا نم نيك ارب ىلإ

 هوادعلل ء دانعلل « دّقحلل

 ناسنألا يف تيميام لكل
 هوالح نم بلل ام

 يتيمي داك

 يئاجر نم بد الفط تيمي

 ت75



 ءافو نم ثتعرعر ام تيمي

 ءادن نم سوفنلا ُق ترجف ام تيمي

 ءاسبأ نم سوؤرلا ُى تييحأ أم تيمي

 ىحورص تمده لف

 يحور دوا ينوم ترهق

 ان. ال اك

 ءاقيلا لماوع نم كلمأ ام لكب هترهق

 ديدح نم تغضم ام لكب
 تب نيف تيعوهتلا' اه لكسب

 ديدص ترجفت يلا انروخص

 ءادوسلا همايا نم ودعلل تضهجأ ام لكب

  ةفقوب

 ءاطعلل .٠ لاضنلل « برع

 ىنئادف ىنآل

 سيام / ١9594

 تا 78:



 -( ءانغألا ذاقسا زي

 اسسناب هبتكم نسم داعو

 دجنم الف يشملا ي رثعي

 ىصحلا دعي ركفلاب ناركس

 ئندذاسل مألا هتليق:تساو

« 

 ةيسص انيتكم 5 هامأ

 يذلا ءازج تلث اميرو

 يقرفم ىلع طوسلا بعلتف

 مف يدحو كلذ يف تسلو

 مهنم ًاددع قوا نحن لب

 اهنول ىف قفطخت ةسبلأ

 انلام ىلع مأ اي نحنو

 انؤابآ هالبا ام سسبلن

«4 « 

 نويعلا يكآب رطاخلا بئتكم
 نيعي نم الو بردلا هدشري

 نوجشلا يداوب حورلا حبستو

 نيكتسملا بئتكملا هخوكل

« 

 نورسمأي ام ذاتسألا مرت

 نوئطخم وأ بتكملا يف نونجي

 ْن ولاظلا ينمحري الو ًاملظ

 نوهي نم حلالا دي تحن

 توعنصي ام بلغالل ناك ول

 نوسلليام ةئيز 5 رهزلاك

 نونظلا يهوتو ىرخلا اندابكا

 نوفرسعي 5 سفنلا ةزع نم

 نونسلا هيتحفص تفعو لبق

 5 تا



 مسسهمادسخ لبقنام فاعي

4« 

 نمو مه نم ثحبلا لاط هاما

٠» 

 ايو يبلق ةذسسافاي « ينب

 ىلوالا ءاينغالا نإ « ينب

 املا زمر لاملا نا نوري

 مهؤايلعو لاحملا مهدجم

 ا رهعتسم هله لا | وغاص

 اوفزيتسا ام مسغر رح تناو

 ةمث ىلا رقفلا نضمن

 هسستلن يذلا ملظلا كعفدي

 اوركنتسا يذلا حبصلا قلختل

 ىبملا نأ رفاكلا نمؤيل

 امد مهنه فزلتست ف وسو

 اوه5 / زومت

5 

«> 

«٠ 

«٠ 

«٠ 

 نورظانلا اهناولا ىردزيو

9« 

 ؟ نوكي اذامو انع مهزيم

 ٠»

 نوئشلا كاتدف حورلاو ينيع

 نوفرألا مه قانبأ لاتخم

 نورقلا زيكو زعلا ردصمو

 نوكلميام نيدلاو مهتورث

 نودرعي نمي سانلا اورمعتساف

 نودرشي يذلا سأكلا مد كنم

 نولقثملا اهكردي ال ءامش

 نوسنملا اهيف خمشي ةياغل

 نواهجي يتلا سمشلا علطتو

 نوخم قيدص لاملاو - معلاب

 نوفزتي امب سأكلا ًالمتو



 نحل ةفاآو
 ةماركلا ةك رعم ىحو نم

 ىددر قحلا ةمأ

 ىرولا فتهي نأو

«> 

 ًاقالطنا حابصلا ىدب ام اذاو

 تاحفص تقرشأ قفالا ىلعو

 روسأو جيرأ نم نيرغثبو
 ًافطل عماسملا المي نم ركذ

 «٠»

 لهتباو مجناي لص

 ًابرعي مويلا رظناو
« 

 اهتقلخ ةضهن ف راش 5 كيف

 هتك رح ةروق ناكرب ي-هف

 تا ع

«٠» «٠ 

 دغ يف رصنلا نأ

 ددحملا بيرقلا يف

« 

 مالظلا دي ترقتساو

 ماستباو عش لما
 ماظنلاو بحلا اهألم

 مالسلا ةريج تحدص

 مانالا كفتهي ننللو

 وى

 ددسهملا ماللل

 دهشاو قحل ا ىحضي
 «٠»

 بلغلا اهنأش ةما

 بضغلا ةروس تغطو

 بهتلاف هيزاغ فك



 تراث نيياللا ةيرح يهو

 1 : روءش نم ةوحص نافوط ىهو

 يبقارست آل يبما

 ةبثو نوكلا ىلماو

« 

 اهم رانلاو ديدحل يمسباو

 ودغت برحل بابشلاب يذقاو
 ًاراسكنا الا ودعلا لاني نل

 ًاران  نظ ام ال كاقليسو

 شيج ةميزهلاب دتريسسو
 و

 ىدرلا ينول ينمأ

 مدنم قفالا يغبص و

«> 

 ىشحم ناك يلا ةدحولا ىأرو

 ىالةس

 بصعلا ةبويشم ىهو

 ب رعلا ىم اهتظقيأ

»>> »© »© 

 درمتلا لاحم ُق

»>©> »© »© 

 هستوتف نم ايش

 هستزعل ًامادهناو

 هتدع لك تلعشأ

 هتمال ًايزصحخ مار

3 

 ددسم لاضن يف

 يدلختل ًارون لاس

 ٠

 ربجن يف اوفقو

 روصتلا يف اهسأب
 يرتفم ماه تمطل

 رظنم يا ىغولا يف



 حور لك امسلا لبقتسست مث
 ٠ ٠ ٠

 ىممواق قحلا ةما

 قليف كنع ورال
 « ٠ ٠

 دسعرو قرب ءامسلاو قليف

 غاط ةمقن وهف رحبلا ىرجو

 يئايفلا بيهللا نم تثاغتساو

 ىعني فرطلا رمحأ رجفلا اذاو
©» ©» >>» 

 رهطا ولا يف راط
 «٠

 لمنصم ديدح نم

 «٠»

 راهنلا ةلمم تكيو

 راهدلا قشعب ريش

>« 

 درشم دسيرط نع ىحضلا فشكي دغ يف

 يدتعم ماه تثغمد 8 اهألم ديو

©» ©» ©» 

 يعو برعي نأ مويلا ىريس

 عالقب هديدح نسم تفقو
 ًايرج اهيدي ىلع امارتف

 هتدقفأ ةنعطب هتلجاع

 ىلو موي انخلاو يزخلا هلف
 ودم / بآ

 5 يل

٠ 

 مثالا هحور تدقف

 ممش نمو بابش نم
 ملآلا نم ىولتي

 مزهناف ردغلا ةركس

 مظعلاو رخفلا املو



 قيرطلا فافراي

 اردهاط تئش اك شع ايهف « تقشع نكت مل نإ بلق
 ارطاع حورلا اهقساف ءاير بلطت ضايرلا ىذه نإ
 ارعاش نسمفنلا ًالماق « ايح كتدهع دق بلقاي انأ
 ارمهازألا مضتو ايدنلا حابصلا سسبلت نأ نآ

 هرونل الهأ بحلاو بايشلا كارل
 هروطس ي مهلم رحاس مسا ا

» > »© »© 

 حاطبلاب تهت انسلاب يبرد المت موجنلا الول انا
 حابصلا هنغلب مث يلق تيجان نيح نزماغت دق
 حايرلا عسسم ىودلتي يبحص نيبام ثيدحلاب اذاو
 ِ؟ حافكلا نم لجس يف ير يل اهدارأ ايند يا

 اهدوجو ىنعم ليللا اهنأك ةايحو

 اهدوج قارشا رجفلا ةماستبا نأكو
» © © »© 

 تت



 انب فقدحم ىجدلاو فوقولا لاط قيرطلا قافراي

 انسلا نسم ءامس ىف اوفوطت نأ متم يعولا بلطي

 ؟ ىنضلا دي مهتغضم فولأ شورعلا كلمت ىرتأ

 ؟ ىنم الب داهج ىف فويط حوتفلا :بلجتست وا

 هرحسب ىيحنو مالكلا تحنن ًابجع

» ©» ©» >» 

 مالسظ ىحضلا نأكو يجد ليل حابصلا نأكف

 ماسح ىوسهلا نأكو يعو رجع بابشلا نأكو

 ماتق ىذشلا ميسنو ىعن هيف رازهملا ءانغو

 مارسح ىلسعلا نأكو يغ دسجملل ضوهنلا نأكو

 اهيده لض نيعأ انسلا رت ىل اهتيل

 اهيعو تام سفنا ترخبت اهاسعو

»+ ©» © >» 

 ؟ نوقترتأ تاقشاع موجنلا يذه قيرطلا قافراي

 ويقل منن وف مويغلا لوحت نلف « اهوقناع
 نومي ةدضش ىذ لك 4 مورا امإ يعولاف اهوبكراو

 نوصغلا قروت ال ثيح موب ةقيقحلا بعنت نأ لبق

5 



 هضاير وكزتو غوسبنلا مسبي انهه
 هضافتنا ىجر4 مانام دعي يعولا انهو

©» ©» © >©>» 

 ءابالا نم قورع يف يرسجن ةوتفلا ةعولاب هآ
 ءاجرلا تيم اههنك يردي سسيل لماوع اهتبهأ

 ءعادفلا نم حابص ُق رسجف ةلعشك انل اهتةلجو

 ءايضلاب حورلا بهلم ردي هجو ىلع ةقارشإكو

 اهرد# ضاف ةمغن ىلعلا مف ي اهلي

 اهرشن حورلان كاس ىوهلا ظقوي ىرسو

»©> © »© »© 

 ١؟هال / يناث نيرشت



 زوجعلا حالفلا

 ةقرحملا كاود تاهآو دوسلا كامالحأ

 هقدحملا يلاغا ىف ناحياسلا كارظانو

 هقبنزلا ءاور لقحلا يف سراحلا كبلقو
 هقروم تبن داوعا ىلع ًاناولأ جومي

 هقورأ اهيلع ءوضلاو ءاذشالا دّقعيو

 هقرقرم ةعمد اهيلع باذ امبرو

 قالا اها يا قنا

 هقهرملا كيدي ىمدأ دق فوقعملا كلجنم

 هققش ىتح كقنع ىلع ىساقلا كلبحو

 هقرطملا يذه نيكسماي هندحأ ف كل رهظ

 هقزمملا ةلسلا يذه كنتم تسوقو
 هقنور اهيدل تيلبأ رمعلا قافر يذه

 ؟ هقزقزلا كلت باعتألل كحور تصقرأ م
 ؟ هقشقشلا نحل مالالا ىلع تينغت مو

 األ ال ال

 ت5 تت



 هققر يح رخصلا ىهوأ دودشملا كعارذ

 , هقدغم ًاحور لمرلا نابهلملا كادعاسو

 /  هقرفم يلايللا عر مل زوزهملا كسأرو
 هقثوملا قورعلاو نايمدملا كاتبكرو

 هقليف اهنع رونلا مز ةرفحلاك كانيع
 هقبطملا مويغلاب ايعت فوس بيرق نعو

 أجل .كاحا م لجل

 هقطنملا ءاشتناو ىلاورلا حور اي خيش اي

 هقيضلا كامس فارطاو كايند كيتاه

 ؟ هقرشم ايند قلخم م ءادوسلا كمايا

 هقفلم ملاوع نم تدهاش املكو

 هقتعم ةرمح اهنم رصعت لئاسو

 هقنوم ًاسوئك يباقلا كبر اهنم برشي

 هقتوبلا ظح لثم اهنم كظح امكل

 هقنشملا ليح كخمرات دلخ اهبرو

 ان“ انلل ال ال“ :انيل

 1 / بآ

 تت





 اهمتاح

 اهيهتسشت امك اهتروصت تنك الا ةايحلا نع ينتلأس
 اهيضترت يلا ىؤرلا غوصا نأ يل لهو ديرت ام ردا مل انأ

 اهيقحسا تلقو ىتسملا دورو اهينيع نيب ام ءاسلا تعرزف

 اهيبرشا تلقو اهقفا يف رجفلا بوذي آساك عيبرلا ترصتعاو
 اهيذحخ تلقو ةولح ىؤر سانلا كلم املك تكلمتو
 اهيهد زي ام هنم راتختل ءاتسح لك نم لاحلا تعزتناو

 اهيلتعت يك حومطلا هانب اه ىلعأ ضيبلا ينامالا تينبو

 اهيسبلا تلقو انسلا يدن ءعوضلا نم ًابوث ةايحلا تجسنو

 اهيف كلايخ يرشنا تلق مالحالا نم ًايند موجنلا تبكسو
 اهيئرقا تللقو اهتمغن مث رح ةليصق اندلا تمظنو

 اهيعمسا تلقو ىدصلا يرقبع دوع لك نم نوحلا تعمجو
 اهينتجن ةيلح ءانسح سبلتام نسحأك ىومحلا تغص مث

 اهئيبخ ةمجن كيدهن نيب  يداؤف اذه تلق مث اهتغص

 اهيعض كيتلقم نيب ام تلق ًاجارس اهنم تبهلأ يتايحو
 اهيدب باوجلا لمح رثا اهيتلقم نم حاصو تباجأف

 اهيزتلا يبح نايفوتسي كرعسش نم نيتيب ةايحلا ىنمتأ
 اهيلتجت ةولخ لك يف تبغ امهم كينيع ماما ينافقوي

 ١955 / لوأ نوناك



 لق . ىف ١ كل

 ور ن م فعضي نل « دالجلا رم 03
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 قيطي سيل امب راذنا هيفع نم طوسلا تابرض

 قيحن فوس امي تاريح هيداو ُق دوسا دغل

 قيمعلا يزخلا لبقتسملا نم هينيع المي املك

 اكل «٠ ال» اال "ذك

 رون ءاضولا لبقتسملا اًمكيفك ىلعو

 روطس برعلل قرشلا اذه خيرات يف طخ

 ان. كذلا كل

 قينالا رجفلا مف يف ىرخاو ليللا لوا ين ةهآ

 قيقر ًارجف |هينيع نم رمجلا حولي نيتاتف نم

 قيرطلا يف بكرل راونا لعشم امهافك تعفر

 قيرغلا بلو يق ناميالا يه ريماجم ُق ىداهتي

 قيلي ثيح ىلا رصنلا ىلا برعلا ةما اب ًافتاه

 اجل .ةاهل».. اجل“ , ا

 رثازحجلا ضرا يف لغوا دق بصاغلا تمرضا ةعمد

 رخافم نم ًاموجن نيطسلف لمر هلزاغ مدو
 اون١ / راذآ

 مو



 ( بلق تاجانم )

 ؟ بيثك ملأ وذ ليللا ماني لهو« تقرأ - يبلق
 بيهرأا قفالاو كشاا هيتلقم نهوي « كاريح

 بيري 11 قيرطلا هدشري مهولاب عورمو
 بيبحلا هاسانت دقو لايخلاب معني بصلاك

 اعيضا مح هنأكف

 اعيبرلا دقف ليلب وا

 بيصخلا هعترم ءارحصلا يف شحولا نيب هامرف

 بيرغ ىدص تاسبايلا يتاوسلا ىلع رف « ىنغ

 رب 6 كم دك

 الهم لاقف ةايحلا مظن نع لبللا تلأس - يبلف
 ؟ الح دوقعملا اهزغلل عيطتست كنأ نظتأ

 الهنو ىءور ةايحلا كلتمي « مجنلا قيرط يف رس
 الّقع هيف كلياد ذدخو . نيرعاشلا ليبس كلساو

 الايخلاو ةقيقحلا ىرتس

 الالضلاو ةيادملا ىرتو
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 الهجو ىده ةايحلا قفا يف نادضلا قباستي

 الدع تارطخلا ةرح ةعيبطلا اهنيب جومتو

 4 اهل ذهل اهل

 يدوجو يف ةبايصلا رثأ نع ليللا تاأس - ىللق

 ؟ يدوعءو يمغن نع خي راتلا ثدحيس له ياوهو

 دورولا قارشاو يسأك يف رجفلا ماستبا نعو

 دويقلا نم بيهرلا تمطح يحولل عئاورو

 يناتتذا نهيف قر دق

 ىنامالا هرشذت « رونلاب

 دوعصلاو ةراضحلاو ةفاقثلا قفا يل رينتف

 دولخلا عاذشا ثبت « عيف رلا بدالا نئانجو

 23٠ دعب هثع نك

 ٍيتارطاخو يءاور نعو كنع ليللا تلأس - يبلق

 تاينمالا عامس يف بكاوكلا كنع تمستف

 تاذ مارغو « رعاش ىوجنو « برتغم مالحأ

 تارهازلا يناعملاب لفحن ءارغ ةديصقو

 بلق يحوألاب اهدميو
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 بص تارطخلاب ناوشن

 يتايركذل تملتساو « ينوفج ىوجنلا ىلع تفغف

 ةايحلا عوبفي هنع رجفت رحن ي تحبسو

 راب رتاج نك نك

 يدا*“وذ هسدقي ًاسومان تحبصا دقو يندأ

 يدان نينيعلا ينو وكزي لفحم يريمض يف كل
 يداوبلا اهرشنب تكز ناترهز كعبطو يعبط
 يداش لك مف ىلع تابآ يحولا نالدابتي

 ارونو ىذش ناصقارني

 اروصعلا هب نارطعيو

 يداه ريخ كيحو لامج ناك يايند تملظأ ول

 يداص لك لهنم ناكل باذ بحلا رجف نا ولو

 ل لك لل كك

 رو60 / لوا نيرشت

 تاه 2



 نيطسلفاي
 ملوم نحلو كاب مغن
 ىوهلل ثيدح بسذعلا كركذ

 هقافآ يف يسحوال ثعبم

 اهبهلا امبير فذويعو

 لبقتسم اهعار سوفنو

 ةروث اهتلج سيساحأو
 تفاخ ءاعد نيطسلف اي

 املاط فك كيدخ تحسم

 ىدعلا رسأ نم كصيلختاو
 وآل

 عماد ثيدح نيطسلف اي

 سفنأ يف ىوملاو ىجانتي

 اعم ىرشبلاو نزحلا بصيو
 ىلوالا نيبام بعرلا ثببو

 ىجدلا بلق يف حبصلا مانيو
 5 نيطسلف نيعيضتو

 لهتني مل نأك نيعيضتو

 تنغ مالحا ثعبلا نأكو

 مدو حورو نيط_سلف اب

 ملحم ايندو ىقشي ىلاع

 موللا لوقي اه يمكبت موي
 مهفتسي 0 رجف ايارم نع

 مهلم ضافتناو عاد نم

 موت ىوجلو رح مف نم

 مقرملا وفهيو فيسلا عملي
 و

 محربال ىوملا نأ اهعار

 معفت ينامألاب سووئك يف
 مونلا ويفب كل نأ مسهعار

 مجنالا وفغتو لذلا ةسمون
 مسعربلا فجو درولا ليذ

»> »© »© »© 
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 فرجني مل نإ  خبراتلاو نحن

 ةيمأ انآ ىلا ”ةهاعش

 انقالخا نم ةلذلا كت مل

 انقامعأ ىف نامبالل نا

 اهناحلا ىلع يشمت ةروث

 املاع ىنبتف ولعت ديو

 هب أد 00 رصنلاب امسق

 انحيرات 5 ةروثلا هذه

 اهب ىسيح يذلا ليجلا بعلم

 يو نيطسلف ىيحنال فيك

 ةلقم بلق لك نه ا هلو

 ىلع سمشلا قرشت موي لك

 ضهان ليج مالحا ىحضلا يِ

 مظي نم ىلا ملظلا كيب

 مدلاو اهالع سمشلا غبص

 مغيضلا لذي نا ىضري فيك

 محن ايندو راثلا ةحيص

 محقت ىرخاو ىبعت مدق

 مدهت ىرخاو ايندلا المي

 مركألا عاوللا نيطسلف نم

 مسقن اهيفو راثلا لعشم

 مرلظي اهيلعو ًاتيمتسم

 ؟ مسلب حور لك نم اهحرج
 مدعم مج و بردلا سرح

 مق رت ينافتلاب تاحفص

 مسرت ىرشب ثوثبلا انسلاو
 اهلا كاع هلك الل

 اهنيك يبتأ نيطسلف ب

 ةموحسم لمنأ اهتعرز

 ةش>حاف نم ريخلا ىجرب فيك

 انمايا قو رونلا ىرت' نل

 اهعاطا 2 كويهص تئسخ

 ةسص مهو ةيدوهبيلاو

 ب 52 كت

 ؟ موه موي كيف تانمآ

 منغم اهيف رشلال ةرذب
 مسوملا تافو ظحلا اهناخ

 مظملا اهاحض هاقليس ام

 مدعم خسم عاعش الا ىري نأ

 مرجم ودع انيضارا يف

 1951 / ناريزح



 («ءعاعد)و

 مهفت ىلع ةوقلا اهحنميل ( عوسياي ) تفته
 ءاسسعدلا اذه اهذاتسال تحوأف سردلا

 ءانعدلا كمث نم هالحا ام ( عوسي ) تقطن دقلو

 ءاجر يف كهافش اهظفات ( عوسي ) تقمشع يلا

 ءايسض نم طاسب ىلع ريسا نا ملحا تنك ام

 ءامسلا يبق رماسا ًاموي يننا ملحا تنك ام

 ءانغلاو ىواجنلا قرتسا « كالمالا عم ينثما

 ءاضملا اسهملاع لامج لك يدب نيب ملأو

 ءاور ىدنو رعاش ىوجحنو قاوشاو جرأ

 ءاوه نم حانج ىلع ريطا نا ملحا تنكام

 ءاسفو نم قراوز ىلع كادي ىنلمحم ناركس

 ءانعالو باذنعال 2 بكاوكلا نيب القنتم
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 مادم ال برشاو يىبسا

 كانه رحال صوغاو

 محلا اذه نا ملعأ تنك ام

 توم الب ايحأ ينأبو

 , ( عوسياي ) كتعمس ىتح
 هيلا يل كتالص تدعص

 نم مجنلا نيب نينلاف

 بوسلقلا هنكستف ىبي

 مل اذإ ىمعنلا ين ريخال

 ١و5 / لوليا

 عادسن الب بيجتساو

 ءاسشا ام لهفأو

 عامس نم كرغث تيدف

 ءاعد انيكوم داقو

 ءابخلا كتمغن تايذع

 ءانف الب تاقشاعلا

 عاد_فلا اهلاع نبي
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 ١05 ماع رصم ىلع ىثالثلا موجهلا ىحو نم

 «( ةانقلا دشن )+

 اليلغلا يوراو نيبصاغلا مد هيقساف .« نامض ديعصلا بلق ءرصم
 الييلذ كامح نع هيدرو لمرلا أ هقيرط يف يمرظأ
 الولفملا هحالس يل شو ربصلاو ة-عاجشلاب ملظلا يمواق
 اليحتسملا يققحو اضافتنا ليلاهبلا سوفن يف يعولا يبكساو

 الولطملا مدلا هنوقةسيو كيداوب ايانملل ن 1
 السيخدلا نوعوري ادادش الاطبأ توملا ةرمث نوضوخمو

 رهقتلا حارت_ساو ىسالا ندنا يب عاذ

 ردكأ سأيلا ىجد يف فسقوم سيراسبلو

 رب. نبل يقي ها

 حافك و ةروث دهمايو لبق نم ريواغملا ةلوداي رصم

 حالصلاو ىدحلا ىلع يشماو رمسلا هوجولاب يحولو ىعارت ال
 حاطبلا لبس هيلع يدسو كيزاغل ايانملاب بردلا يئلماو
 حالص فلا كامح ىعرت راربالا ةيتفلاو لامج نم يقلخاو
 حالسلا سورع ٍلبةتساو خيراتلا ُق عئاقولا مهيف يددج

 الد



 حابصلا نيبج اهب ىماست « قفالا يف سمشلا ةفقو رصماي كل

 رصقأ وهو ىغطف هردق ملظنلا زواج

 رسهقي دحلا زواج نسم نا مولا نقيأ

 كذب  درنلا ب نا

 اديدحلاو ىضللا ىبهرت الو ىربكلا ةلوجلل رصماي يدعتساؤ

 ادومملا ىحضلا ىسشد> وت الف كينيع عسسلطم ! ةانَمْلا ةانّقلا

 ادوصرملا كلالقتسا ينوصفق « قرشلا ىلع ديحملا كناطلس زهر

 ادولخو ةسسل وص برصعلا نم نييالملا ايند ةانقلاو ىسرحاو

 ادوكتملا هثككح ترصقو ملظلا دي تالش ذا رصماي تلط

 ادومصو ةلوصو ًامزع برحلا موي ةلادعلا نم يدمتساف

 رمغي يع ولا ىذشو تفرفر حوردا يهف

 رعست برخلا ىضلو ىوه دق فيسلا يبهو

 هكا شل اكل ادا ا

 تايسارلا اهتحن كدنتف ضرالا فجرت فحاوز نم قليف

 تارينلا أا-هبيش تما وسجلا 2 قعاوزلا نهم فوفصو

 تاهجلا نمهراش تبيشو نهنم رحلا برهكت راوجو

 تانج نورمعتسم  ًاهرك رمحلا ايانملل  مهداق نوقوسمو

 تانمآلا لهذتو . ع نمالا هيف دهني « ميحجلاب اولبقأ
 ١

 - شم



 رخفب وهو ًامعط ىدملا لقي ًارشب

 مك للا نقلا . نع هذ

 ديدجلا لايخلا ةعوراي ملاعلا يث نيياللا فتهت نم مساي

 ديعو ىرشب سمش رجفلا لبقتسا ام اذا ءاوللا دقعي نملو

 ديصقلا تيب نوكي اذ نمو ًاكالسا رطاوخلا مظنت نمبو
 دولخلا فك - لالجلا عشم - جاتلا دقعت قرفم يأ ىلعو

 دوجولا باتك ي تايرقبعلا حول لجسي نم ءاضمابو
 ديشن يا نامزلا عمسب باسنيس مالظلا ىلجنا ام اذاو

 رفظملا ءاوللاو همكح فيسلا ىريس

 رمعيو ومس فيك هلها قحلا ىريو
 رك رك لنك مع رش

 ءاركتلا ةميزحلا لويذ رج دقو دينعلا بصاغلا ىأر نم

 ءالب طوس دبتسملا ىلع ضقنت ةيبالا ةمالا 2

 ءاول زعأ اهفك يو كفلا اهفقوم موي رصم ىأر نم

 عءابا نم ةميك>ح اسود هتطعاو دينعلا اهمصخ تبرض

 ءامد نم رطساب ًارصم خيراتلا ةحفنص يف لاضنلا طخيس

 ءادق تايركذو حوتف ديشانا حافكلا عمجتسيسو

 رسمقي رسحللاا كمد ىلعلا ةمذ ُق رصم

 رسسمحا كنم قفأ ادلاخ نادزا هيف
 ١وه5 يناثلا نوناك
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 ) نايس تعطق (

 طوي نم هتملل توص يأ

 ردصاا نكس رعاش راتوأ سج

 فتاه اي ةقيقرلا ككالسأل ام

 ىذيف يتسحار يف ىوسلنت
 مو يدي يف نوكلا عسسمج

 ينذا يف عرزت ضايرلا نأكو
 بهشلا تبوذ ءامسلا نأكو

 يف بصني عيبرلا تيأرو
 ينذأ ءىطاوش ىف تسعمجتف

 - بحلاب خرصي ءادينلاب اذاو

 بحلا عرز يذلا كتوص هنإ
 مهتلا تدك « ولحخلا كتوص

 تتاملا اهمعرب فورخلا تمهتلاف

 يف رجفلا ةماستيا تمثلو

 ةوشنلا ةرمث يف تيسن ينا ريغ

 ىسفك ةشعرلابي تلءاستف

 تقرطأفتنا تلق ؟تنا نم تلق

 /١951 / طابش

 ؟ ينانج يف هتعرز ىتح ليللا
 ناحلالا بلعاي ىتغف

 ناوعفالاك غورست ىركس

 يناجشا نم هستبحلا ام قوشلا
 ينانب عوط تارينلاف ءوضلا

 ناحنر نم هتمحرب ام

 ناهولا يسبلقل ًاسوؤك

 يلنامأو فطا وع ايند ىنيع

 يئايك نم هتجسن اعا ا

 ينادجو نع تبغف - ييبح
 ةاجنملا وب فسخ اح ةارزو
 يناعملاب اهراجفنا الول كالسالا

 يناوسلو قئاقد
 يلاغا و ةمحر لالش كاينيع

 ىسمعُت

 ينافجا يف بيهللل ايو



 ( نيطسلف بابشاي»
 ماسو ىّعلا كل 2 تسدق رئاثلا اهيأ

 مالس يللاغلا كخحرات نم كموي ىلعو
 ماستيا يداهلا لبقتسملا نم كينيع ولم

 ماحدزا - كاعرب قارشالل - كينفج ىلعو

 ال ال ال

 قحاو ليل باجني ول قحلا ةايحلاب ىلوأ تنا
 قدصو ايثدلا نم مياست ءارضخلا ةيرخلا كلو

 قلخ تاومأللو شاعنا عايحالل كتوص اهنا

 لقتعدم لالغألا نم ضهني ملف ملظلا هنهوأ - نمو

 قح رصبملل رونلا نا ردي مل نم ثعب ىلوتو
 قدغ فطللا ناو قارشا حسبصلا نا معي نكي مل

 قرف نادضلا براق امهم ةملظلاو ؤضلا نيب نأ
 قرش ماعلا ىلع رونلل عبنملاو قرشلا يف اننا
 قر. راصبالا نع انامعأ قارشالا ردصم يف اننا

 اننا. ل ا

 ماين ثعبلا نع انكلو 4 قرشألا 2 نحن

 مالظ هيعار ةلقم يف رونلا نأكف

 هند 1 اح



 مارح هيقاسل بذعلا لهنملا نأكو

 مادملا ريغللو « انيديأب مركلا رصعن
 األ ال ال

 رون كينيع يفو مالحا كبلق يف « رئاثلا اهيأ
 روغثلا رتفتف اقارشإ كامات بردلا نآلمي

 اوروث - نايغطلا ىلع دعرلاك مونلاب خرصت ةوق

 ريمضلا ناه اذإ حو _ ةميقال ناسنالا اهيأ

 ؟ ريسالا لذلا عم ىقبي نأ قشعي له مولظملا اهيأ

 ؟ريصملا يرغي لهو شيعلا بذعتست له مورحلا اهيأ
 ريقح حدقي ملو ملظلا ىلع رق اذا - يلاغلا مدلا

 روعشلا تام اذا تاوما ءايحالا نم نييالملاو

 روقصلا لذ اذا زتعت ءارضخلا ةيرحلا نمب

 روسنلا ىعرملا نع مان اذا ضورأا رهدز نملو

 ا . اي“ كك

 ماقتنا ناح دقف تبراق رئاثلا اهيا

 ماسج ثادحا حبصلا دنعف تكرابتو

 ماحتقا رصنلا ىلا هودحم ةزعلا بكوم

 مالسلا ثيح ىلا ريعاذملاب لاقتناو

 5١ه / سيام

 مال



 ( ريدغلا ىف ةروص و

 رعءاشةحفص ضرالا يذه ياليل

 اهتاز سئارعلاك يلباورلا يذه

 هسوؤك ٌولمو اهب لاهجلا فااط

 ىذش نم ىركس يهف مئاسنلاىتح

 شح وف نوما لجنرب رهنلاو

 مهنأك نيقشاعل ءاورلا بهي

 هؤاف تاحباسلا هتمرظا دق

 ةوبص رعاش تساج ريدغلا ىلعو

 ىوهلا نم ح ارتسا ام ظقيأف ىنغ

 ةروص كهجوا تسكعنافترظنو

 ًامساي قرشيف يدنع ام لوقاو

 ةقد كيلق كءعم ؟ تعمس اذام

 اهنأك نيلفاغ ةجومب اذاو

 دعي ملو ءافصلا تردكف ترم

 يف يف كتدجو يكل تعجرو

 ١969 / لوا نوناك

 بتكت عئاورلاب ةعيبطلا ديو

 بجعي رهازألا لضحم بوث

 بسهاتو فطاوع نييراسشلل

 بعلتو نوصغلا فطعنمب وسهلت
 بثوتي صقار رخآو يكب
 بهأتت كئالم نيئطا_شلا يف

 بهلتت اهفاتكأ ىلع لعش

 بدأتي اه رسمأب وهف هتكلم

 بعتملا داؤفلا هرياسف ىرجو

 بتعتف مارسغلا اهلدابأ هيف

 بكوك ملح لكل كيتلقم يف
 بيبحتت ةقدو ةايحلا وكشت

 بهريو نيملاجلا عيري ردق
 بهيغالا كاحض دعي عاملا يف

 بتكي رعش تيبو جومي ًانحل

 ب ها"



 اهعمسي بلقلا ناكو يرحب اهعمدمو ىنهبنت تتأو

 لمألا ةقارشا اي ينبأ ١

 لمثلا ليقتسملا ةخرص اي
 يلقم اهب تعش ةمسب اي
 ٍلبق اهب تمسر ةح ول اي

 عومد اهيقام يف ثاحضت - نيعلا تحتف الل  اهتدجوو

 ؟ عورب ام ةبيبحلا كتماستبا ينو عومدلا يذه ام هامأ

 عييمجلا قرتحا هميحجي مهكحف ةاغطلا كيهلأ ناك دإ

 عوج نهو ءوني نم مظعا تنأف نبرخست مهنم كنك ىآ

 عيينملا مهحرص ءانب هيف دهني لوعم لوأ تناآلو

 عورملا مهموي كاسنيال فوسف كيلع ًاروج اوسق اهم

 عيينشلا مهروج حالس دابأ نم لوا تسلف كوملظي نإ

 عوردلاو كبسح ناميالاف ءاضيبلا كقوقح كوبلسي وا

 عولت فالآ بعشلا عايج نم بئارزلا يف كوعور وا

 عولضلا اهب بوذت آمالآ مونلا عيطتسيال نم كانهف

 عورضلا اهتذلف نود دمج مظلا رانب ةعضرم كانهو

 ت84 هه



 عيضر - هرهازا توذ عيبرلاك  لبذيو دك نم تومتف
 عوبرلاو حراسملا مهب تقرشاف ةاغطلا بعل نا هامأ

 عسيدر مهيغب نامز لكو رطب . مهتايح لكف « اوركس

 عبدبلا مهعبط قرو نيبصاغ ةيعرلا قح اولهاجتو
 عيفرلا مهنصح محلا ناصو مهراذب اذم اوعنمتو

 عيقرلا مهليخد هدقعي امب تاشحافلاك اورتستو

 عولق اهب بوذت لعش اندامر تحتف اوبذك

 عومجلا مقتنتو مهئامد نم بذعملا بعشلا برشيسو

 األ ال ال

 اهعفدتف يتيصانب وهلت اهعبصاو ًافغش تمستو

 يضغ نم بيذتو ينزهتل

 فلك كيدي نا هاما

 يب ءزهت كيترظان لوقحو
 برطلا ةرمخ كهافش ىلعو

 راهنلا كحضفي داك ةعيلطلل كضافتنا نآ « مق ينبأ

 اوراث نيمقتنم بك رب شماو ضرالا قساو هذخ كحالس اذه
 رانم مهمد يف سمشلا نأك ةقلامع نع رفسا حسبصلا

 ران قفالا المو دقتم هاقلت نم لكف « نوبهلتم

 راعش مف لك قوف ررحتلاو رفظملا شيجلا وه اذه
 اوراج هيلع نيملظ دي نم بعشلا لاشتنا ىوصقلا ةياغلا

 راحب اهتدقو رانب ينجالا ناكو ىربكلا ةدحولاو
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 راثتستو قوقحلا هب ناهتست ديق لك نم ررحنو
 راصحالو طالب الو كانه شرعال « نايغطلا رظناف مق

 راتسلا هحئاضف نم بجح ناك امع لازو عيمجلا كد

 راعو ىنخ راتسلا فلخ املكف نيرظانلل تفشكتو

 راثم اهدصار بردو نيملاظلا شور ىوحخا ام هلل

 رانش مهتومو ىربك حئاضف بوعشلا بصغ نم ةايحو
 اوراجتسا يعولا نم اهب موي تارسحلا مهعفنت لو اوحاط

 راصق هب ةاغطلا رامعاو نهترم ملظلا ناب اوملع

 رابغ هفنكت مهو مهتايح نأك اوبكترا امب اووهو
 رازت ةبعرم لبق تناكو ةيلاع تافرشلا نم اوفذق

 راودلا هقعصيو اوركذ نأ لبق فجر, ناكو ربقفلا ىلاو

 راصتنا هصقرا نايغطلاو مظلا سوؤر ىلع سادو ىندف

 راخفلا كل قارعايو دولخلا كل قارعلا شيج ايف ىدشو

 ال“ بلا ال

 اهعرصمشيجلا فيسي ىرجو ؟ اهعنم فج ًاقح هاما

 لعشلاو فيسلا برا ًادمح

 للجلا دغلاب ةبورعلا ىرشب
 لمت الو يمقتسا يما اب

 لطبلا لبقتسملاب شيجلاب
 1408 / زومت

 هكا



 يلف تقشع نإل يداؤفاي

 ىوهت ردكبلا ةعيبطلا نا بلق
 ليلبلا قطن دقو نسحتسم ريغ

 ؟ ياوقلا تبكس له «رعشلاو بلق

 اناحلا رجفلا عم يرحب الايخو

 رعاسشلل رطاوخلا لمحم قروز

 حسباسسلا رسمقلا هنأك عارشو

 هينفج نب م 6 وملل تاّتمت

 تاهآ ليللا عاخم ىف اهت 0

 يبغي قيقرلا رعاشلا ىرت نا

 نحل بلعا فزتال نا

 نذا لك ىلع ًا صقار ا(مغن

 نو عورا حابصلا ىق سيو

 ناسحو رسمخ نيب لادتح

 يبمت را ملاع رجم يف

 7-0 ل ُق نوكسلاا تبث

 نيع عمد وأ نئثي حيرج

 ان اكله .ان

 - هال



 « سساحألاو ىؤرلا رعاش اي بلق

 يحولا نم « ترثن ام ياعن تنا

 بحلاف تينجن اذا يالطناو

 - ليللا ركسأ اذا يتراثيق تنا

 - رسجفلا قلطنا امثيح يايند تنا

 هيف سيل ملاسسعل ينتعفد

 هيقاو_س عيبرلا بكسي ماع

 رعسشلا ملاع ىوملا ملاع يملاع

 - ةذلل بلق اي بابشلا ماستباو

 ه-ينيعب ينبدتفي رسجعفلا عدف

 ينم كمارغ ىلع مالسس

 يف راهزا « تايسسمألا ىلع

 ينجتلا واح باذعلا يهلش
 ينحل عسيجر - نوفجلا يدن

 ينبت ءاس-ش افيكو يبغت

 نجس مهجن الو لظ فيس

 نمأو مالسس نم ليواوم

 نصغ لك نم ةا-بيحلا ثيي

 نجت سم ملاع قاريسشا

 ينيع تقرقر هيتلقم ىف

 - هه
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 احاطبلا عنن ملو نييالملا كبن ىلد نحن
 احانف سيد يذلا زعلاو دحملا يكبن نحن

 احاط قونشملك خيراتلا كلذ يكبن نحن

 ا-اضو ًاحاواأ دلخ يذلا رونلا كلذ

 احايصو اليل رون يذلا ضيفلا كلذ
 احانج فطعي ملف انافعأ بكوملا بدنن

 احار فوتسن ملف انادعت سأكلا بدنن

 احاشو لذلا ال قس م ةزعلا بدنن

 احارج اياذ دق كينيع يف يانيع هذه

 احاق الا تيبوذ نايغطلا كلمح اميو

 ينبرطأ دقف يضاملا مغن 2؟ ينتدز اله 'ىجاللا يخا

 نمزالا تيم ثعب ىلوتو 2ىروهو ًاساح سأكلا حفط

 مد يبلق نم ينبع ىلعو مرظم يبلق *ىجاللا يخأ

 مف ىلجلا ينو لبللا فشكي 2قرشم رون ءالظلا وهف

 اعومد يلاغلا مدلا رجن ال 'ىجاللا يخأ

 اعيرس يرجن مقو كيفك يك لع عم

 #15 ا



 اعولطلا رجفلاب لبقتسنو ليللا لتقن

 اعوبرو ًاحورص سمألاب تعيضام سناو
 اعومشلا روت الف سمشلا علطت نأ بقتراو

 اعوردلا هنم ّذخو فيسلا اهرون نم قشتماو

 اعولقو ًاشيج بهرت نل « كفلخ نم انأ
 اعومجلا لاتغي توملا ثيح لوألا ىف انأ

 اعورزلا ىتسن نأ دعب الإ ةدوعال ثيح

 اعوجو الذ ل ضرا يف نيغابلا مد نم

 اعورف ايندلا ىلع نويهصل يئن ال ثيح

 اعوجرلا انمتحو دهملل دوعلا انّمْشَع دق

 اعونخلا ثتحي سأبلا يلخو سأيلا ضفناف

 اعورش اهمكحأ  ةلوجلل مويلا دعتساو

 اعوطس هاعربو يلاغلا نطولا ديعتسن

 مونلا وحصيو نيطسلف ىف ىتلن ىتح ءىجاللا يخأ

 مرا كالعايند يف ثاع دقو ًادورطم كاسنا ال انا

 اوح١ / بآ

 تاكا ذك



 يمارغ كينيع ءولم
 يسماستبا كسييف ىلعو
 يسماما رجفلاك تنا

 يحور ءارمسأي ءا رمخلا كتحار ىلعو

 حبرسصلا يءرلاو نامبالا ةروث اهتبوذ

 يحورمجي ًافطل ماهلالاو بحل يفراف

 يمالس نحل يعمساو

 يسمالل يبيجتسسسا و

 يدماج ء لا ىاماو

 حوسمط نم اياقي سفنلا ْق ظقوي هلع

 /ع 2 هله

 يبسجيؤ كيفك تاه

 يبس نيلفلا عضو
 يبسفن تبوذ يننا

 ةايحلا قافآ ةملظ ي ليللا داوس يف
 ةالصلا بارو تايوذعملا رجه يف

 ةانجلا ايند يف مالالاو قوشلا بيه يف

 ت5



 يبسحو ينالايخ يف
 ىنسأب كسعري ال

 يبسأك تمطح ينإ

 تاسفطاعلا عمدب يمالآ رطعلاك لسغاف

 مج تن خخ

 ايهف يلاصمآ كلت

 اح مويلا ينيثعباو
 ايلم يبلق يصقار

 فطاوعلا ليدنمب رجفلا ةثباي اهيحسماو
 فجاو فرطلا يماد قارقرلا حا نيرتس

 فراطملا دوسم لكاثلاك ولحلا بابشلاو
 ايكزلا بحلا لكث

 اير قلت مل ةضور

 ايدي كلتم تغ رفأ

 فصاوعلل ىلق تملسا لق مالحالا ةنداد

 رك 6ث اذ

 قيقرلا رجفلا ةناي

 يب رط نع ىمعا تدك

5 



 يباصتلا مايا تفاخلا قفشلاك توطناو

 بابشلا مالحا دوشنملا لمألاك توذو

 بارس ماهوا كءوارغا ناك دق ىرتأ

 قيرحتلا“ انهن تنك

 قيرو ماغنأ نيب
 يتبفتساو اهيئرقاف

 ينارش نم اياقب ارعساي كسأك يف نا

 ها م

 اوه" / يناث نوناك

3 



 ؟ ينربتأ

 هيدعاس حنجو يهجو يف مورحلا مسبنو
 هيرظان رمغي كشلاو الئاستم

 هيدي يف صقرت ءارمحلا ةدرولاو
 ؟ ىنربتأ

 ؟ يل ذرولا اذه نا اقح - درولاب

 ؟:ةيدنشأ |

 لفنرق بيط فاتسا نأ زوجأ
 ؟ :ةييضأا

 للتجب راهزالل يريغف الال

 انا امأ

 يتوخا ةثالثلاو يماو ينأو

 ينلذهك ةلذب شيعي نمم لئاصفو

 ١ ىذشلا قشتنن تاهيه
 ىذَق منيعاب انا

 . ىذأ مايند وهزلو

 ينفحتت مالعف

 58ه



 ؟ ينفرعتأ ارسمحلا ةدرولاب

 0 يسن ْؤي دو كيألق نأ مأ

 ىنلؤت فوس ىمأف ءالال

 دق سناب يآلا ابرق

 رقتحم تدهاش اى انأو

 رهزلا يلمانأ نيب قيضيس

 رك كل لك دك

 هقلأت نم مهأ تفقوو

 هقطنم ناعيا ينزهيو

 هقرشم مالظإ يعوزو

 هيتلّقم مسبت نه ينيع تاللم عيطتسا ول

 بهذلا نم ًادوةنع تفطقو

 بهش نم ءارمح ةقاب وأ
 بحرلا هقفأ ةفحن رجفلاك اهفزاف

 براطلاو وهزلا معط قوذيو

 ببهللا نم قفا يف عشيو

 هلمحت اناهيا تثتدبعو

 ينرع يننأب ريمضلا دهش

 تا -



 يبرا نم رجفلا ناو ًاقح

 ل لل لل ل

 اهلبقأ تسل نكلو ًاركش

 اهلمحا تاهيه لب معاي

 يدي نأ نضتأ
 يدغب اهلثا تبغر امإ

 اهلصحأ اهبلطأ تفقوو

 ىدبك ادوعم تسل تاهيه

 ديالل درولا مش رمعلا يف

 2م نين كح دك

 ؟ ىسنا يننضتا

 اسؤبلاو تالكلاو هينيع
 ؟ ىنفرعي هارتأ

 يتركذت ارمحلا ةدر ولاف انا امأ

 يفرؤي يمادلا هلايخو

 هعم هرجفو دوعي ىف

 هعلطم هيف المي ناير

 ينذقنيل هدعاس دميو

 رص, اقنيي نتج دك

 لوسليا / ١6

 -ظاإلاد



 ( ردسي ةاحانم )

 يئاضف يف ماستبا فقو ىجدلاو «كل له ردباي

 ؟ ءانس نم بيصن امهب يل سيلأ نارظان يل
 ؟ يئامس نم كرونو ىتبفا نم كانس نا ردب اي

 © ىنادغ ف ندا للا اذه تلا قرب نا شباب
 ءايسض نم شيحي  يبمحرتل سل اله

©» ©» © >» 

 يريغ ءامس بيبحاي اهيف تقرسشأ يتلا نإ

 يرجفل تمستبا الو اهبعلمب يبهش قلطنت مل
 رحسب اهملع تاحفض ىلع قرشي مل ياحضو

 يرثي اهتعشأ بكست مل ءارمحلا اهسومشو
 يردب تسل اهيف تقرشأ نإ ريغلا ءامس يذه

»>©> > »© »© 

 كبرقب الل تحمس ول عنسوأ يامس نإ ردباي

 كبص هجور باذعأ" كايانث مسيتلف « كتقشع

 كبح رونشب كارظان اهيتنجو يف قلطنبلاو
 كيذحل ًاءارغا هيف بهلت رحسلا نيمي تدم

 كبلق ديدح نيلي يك بذفملا بلقلا تباذأو
©» © © >» 

00-0 
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 ؟ ماقم يتفأ يف ف ولا كعاعشل له ردباي

 ؟ مالظلا كنلألت ين اهنع باجني له يامسو

 ماسستيا كتعلطا يتح: نم سيل ىنأك يلام

 مارح يتلي>م ىلع حابصلا قارثشإ نأكو

 ماتق  امهروزي نأ كرونل  حمسي مل يانيع

»> © »© »© 

 يتاذ ءامس لايخلاو ىتفأ ركفلا اذه ء ردباي

 تافطاعلا بهل كالسفأ لامآلا علاطمو

 تاريئلاب ىوملا لسي هتزرسسط يليل قاورو

 يتايح ةقرسشم كيف ميسا يقفا رز ردباي

 ةالصلا ةهلآ ىنيع يف مالحألا عسم بكساو

» © »© »© 

 ىحور لاج هيف يحو لايخلا اذه ذخ ردب اي

 حومطلا قارسشا كنم ةيحمرالا نيعب بكساو
 حورو ىنم لالج ىمعنلاو فطللا ءاعم ًالماو

 حيزنت ىف مالس هميتمه نم كقفال لمحاو
 يحورج ةيماد يحولا روطس يف رظني هاسعف

 ١ / لوا نبرشت
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 - مهولا ةروطسا ()-

 نوشيعي ولاز الو اوشاع نيذلا ىلا

 مهو نم نطاسا لع

 ُي مض نم توذ سوفنلا تيقس مهولا ةروطسا٠

 انستا“ صنعا  نييرزكلا تاكا اهتتماو
 بوردلا يشرو بوسلقلا ييحف

 الستستل ةايحلا يورو
 «* «٠ ٠ ٠

 ا نغنهلا فزرزلت فويطلا تشثعب مه ولا ةروطسا

 نكمل نفاوادنمخب فوفرلا ينبتو ىراذعلا فزت

 مسيقسلا ينتاتو مسسيمرلا يسسجانت

 اه سلبلا هحرج ُق بكستل

 ٠ ٠ ٠ «٠

 ىد تملا“ :ةيممتسعب لايخلا انافك مهولا ةروطسأ

 ءاسكتلا

 ل إله ]أ



 امد ينامالا رجف غبصي و

©» »© © » 

 انفع عفا .نييئعتلا ةايحلا تعفد فئعضلا قلاخاب

 ادهن دعسماو اعتسمم تايركذلا ىضام انيف تضقيأ

 كاجد ممسمل و ءاطخ رصقف

 انهو هاي بسم فرغ

»> »© »© »© 

 امد بتسمم ىلكلع حورسجلا لوي دا هساكلو

 عوسمدلا يرويو عومشلا ىفطي--

 ايينوللا نيف اك ىلع
©» ©» © >» 

 نينسلا يقسنو نيقيلا ينبتس

 امجتألاو رسجفلا لبقتسنو
»> © »© »© 

 969١و (/ طابش

 تالا د



 ( ءارمساي تنا ) هتديصق مغنت اهأجاف

 : لوقي اهيلا بتكف

 يف كنع ثحبأ تررمو

 فه رالا لايخلا قفا

 فهلتم قشاع ىوكش مجنلا نيب ثيأو

 ينقوم ةلالجلاب وسكيو ينرمغي بحلاو
 ؟ نيملعتأ قيرعاشلا كوقح يف كتدجو يفا

3 



 ؟ نيئرقت اذام ءارمس

 نيرحلا قفألا كلذ يف

 نيهتمتت م ةاقملا ةحففصلا نيبعالتو

 روطسلا يف ثحبت كانيع
 ِ؟ روعشلا قوس نير اذام

 رون رحم ةيرقبعلا ءامس يب قرشتف قر
 يق رعت ا ءارعس

 ١ يمس تسم ام وأ

 يملأت حسفلو اهيف

 ( يملعاف ةييبح اي ةبايصلاب كل اهفاتهو

 00 يمد نم كبح سأك عرتيل اهب تيوذ يللا

 ش اهروعش يحو ءارمس اي تنأ فطاوعلا كلت

 اك. لكلا ل: هك

 ل #د#



 يرعتل ءافولا رهز

 انءاقل نيعطقتو نيفجرت كلام يح

4 
 تكي ين

 0 انءامم نيشحوتو ءافصلا دي نررصقتو
6 9 44+ 4-4 

 200 هله هسا وانك :
 +444 44 : ِ 906 نئرقت كتيار يلا

 0 ع
 <<. ننآلا كمش نم تعمسو

: 000 
 900 نشثشحرت كنا تكردأ 30 1

1 04 
 00 1 ل | . 8

 0 ل. سا. ها. 35 ٠

 900 ديعبلا قالا يف تن كتيدف « يء

 ديدخجلا لمألا نم ايند ُق 4 مالحالا ملاع ُق

 ديدج نم كلل يدوع

 اح ؟طلر٠ ا اان

 ىفخلا ةهسرم حولي فوس حصلاف يئفلتو

 ىفحصم مثليو ىمستا رم رغت ليقي املأ

 يفهلت رسمر كينيع يف حبصلا نا ءارمس

 ١وه5 / سيام

 ب الكا



 لال لا ةغاسأ
 ؟ رادقالا ىئرحم اذام بيغلا مضي اذام « راتسلا اذه فلخ

 رارج رجمزم شيج ةملظلا بجح نم دودسلا يذه فلخ

 راجفنا اهتفي مل نيك ارب قشذنتل فوتحلاب ضرالا دشح

 رأث رجفلا ةهجو باذع تافوط قفالاف 4 تاهل ىودتو

 © رادم نجتسو ًافاحترا ضرألا عدلخنتو ءاذه توص يأ

 ؟ رايدلا ىعنت و امسلا كيتو ليللا فحب ربو ع اذه تثتوص يأ

 ؟ راعذناو عورم فوخف نمالا ردهنيو ؛ اذه توص يأ
 ؟ رادجلا ىوهيو اصخلا ىوعيو « تيبلأ ئصقتيو ء اذه توص يأ

 ؟ رارقلا ليحتسيو ابعر مئانلا ضفتنيو « اذه توص يأ

 رايكلا قيطي ال ام الا بلطتالو « ثيغتست ؛ نوعلا بلطت

 راج اهمصخ نكل رخصلا بيذت نيعو ره نم ةءخرص

 راسكنا نهماسف تواهت ءاود تاعورم نم رراوقلاو

 راطعم الو رهزو» الف ريصاعالا ىمي ّق نيحايرااك

 راتهتسا ةعيبطلا محو ناركس توملاف . ةايحلا قيضتو

 األ ال [ل ال ال

 مه



 رادغلا هنونج ىولأ رابجلا در لا أدهي مث . ةظحل

 رارقتسا نميهو « تمص ليللا داسو « لامرلا ةروث تأده
 رادت اهيدي ىلع وك رشلاف « ةموءالاب ريخلا رفك

 ؟ راجحالا اهريمض تطخ ءارحألا ةرك اي تيذك 5 مأ يأ

 راثن اهيثراو سرع يف توملا نأك « بوعللا شئاطلا اذمأ
 راغ سؤبلا امنأك « اهينب حاورا دصحم رامدلاو تكحض

 رافق اياحضلا نم اهينب _ةاضف ءاللا اهفك تثرطمأ

 رارش هاتلقمو نوجش نافوط رجفلاو « ءاهسلا دوعتو

 راونالا اهنيعب تصغ قارشالل .سمشلا ةحيص ليللا عمست

 راتسلا هاجد نع باجئيف سمشلا هرمغت ءانفلل حا رسم

 رادك الا هءامس تطغو هينكر مؤاشتلا ىنب اورو

 راهن راهنلا الو ريثم  ءوضلا ىلجنا [اهم  دتمملا حابصلا ال

 راضتحاو متم توهو ءايحأ مالآ دوجولا يف املك

 راهنأ اهؤامد ىتوم ثادجالا م تاسدكملا يف ورلاف

 راصعالا فاغو تواهت ءايحا ماوكا ضاقنألا تحن مث
 راهزالا ليذتو يوذت دايك الا ذلف نم ءارضخلا نوصغلا

 رامثالا اهروني تضاغف رخصلا رصع فهفهم ردب لك
 راطمالا اهعومد تناكو دبت ملف موجنلا لجخأ رظنم

 لوليا / ١554

 تلك
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 ءاخالاو هؤاقو هيدلا» ىلغأ دهعلا ىلع هلاي يل داع

 ءارسهزإزا هيورد يدك علل ةعرزم وهو مويلا 2 داع

 عءامس نميوحن م سومش هيلاود نأ ريغ . ردصلا قنكسس

 ءافولا نملاصن ًاحورج قوشلا عرز يذلا يلق هنإ

 عابريسك اهجهو ولم ةمجب رجف لك ُق دسشؤو ىطمتو

 ءازرالا هيلاص ضعب نم ساكلا تيرسشف همالظ يناقآ سو

 ءا_غضالا يسحانج ىمداف «تيغصأو ءافولا ابأ اي يل داع

 انيدان عرز“ تنك. ثيح يب داع

 عيرلا بدجأ نا عسبرلاتنك ثيح

 جوهألا فصاعلاو « ريسن انك ث يح

 ليالا عقلنا الكو 2« ىدحتن

 مهولا قم ىحض انميمضت ؤام'
 قافالا تعنياف انيدج ىخس 5"

 ءاجرالا ةعساو بصح يلارتال'

 ءامبلظلا اهنوصت اس وعش

 ءام لق نا باحسلا تنكو

 ءاغ وفلا ”ردهتو وغرب

 ءاضيف“ « همخغرب انعلط

 هئاوطنا قلمو
 عاطمملا اني لسع ©« هلم

 ءانجرألا تدجتسا امهم

 تالالا



 « اسنفرفت انا

 هسيفطع ليللا المي نأ ريثك و

»© »© 

 نسكلو انوقرفي مل (مسق

 يف نحمل ا مهضيغب
 « ليللا قرونىجدلا بصخت « يقتلن

 رعاشللو « سمأ ريغ مويلا ىرأ ال

 ركفلا ةدحو ىونلا ىلع انتعمج

»© © 

 « انيلايلل فويط نمراز فرم

 رهزلاو ريفاصعلاو « مجنلاف « راز

 ةمتعلاو رجفلاو مالظلاو ىحضلاو
 ( رهزلا تاقلح يعدخمب تطاحاو

 نارك س ليللا رهاسو يل اذاو

 رمللا عقاولا ةفارخ ىمانتأ
 مهلا قنحم «٠ ىحضلا عسبنم يتفرغ

 ةودنلا ين يهف « تفل آت بولقو

 ءاتعدا نيمعتملا بصخو

 عا ردع لك بعم 13 ىف

 عالالعب اننأب الايتخا

© >©>» 

 ءادفلا ناهو امس ًاحومط

 ءاقتلا اهانس يف بهشلاك ةبرغلا
 ءاصنالا 4 ىللسصن

 ءانلصا ةحاو لك يف

 رمشيف

 ءاذس شا انفاطق تلو

 « ؟»٠

 ءاسشتنلا فويطلاب ليللو

 ءاسيضو يرطاحخب ديشن
 عاعدو 7 لع قفاسبش

 دايس تسفوز. نادكلاف
 ءاسلا هيتلقمب تواهت

 ءاسيحا ملاع لك ىف

 ءافصو ايهطوحب قالطنا

 ءاطغ اهيلع ةسماّنإ

 الخ



 « ةوفغلا "ىطاش ىلع يراز اذكه

 ثيدحو يبفرغو يحص ثفياط

 « ياشلاو تالحغاو رانلا دقوم

 ليللا اهعزوي ةكحض ىدصو

 رغصتست فيطلا عم اهتشع ةعاس

 - ( هللا رفغتسا )  هتقوز ام لف

 ينيع تضمغأو ىؤرلا تعمجف

»© ©» 

 لمح مو « ءاضقلا دي يتعرز

 - قفالا رعشي ول - يموي سمش

 « سؤبلاب يرجلا ةنيهر يحايرو

 ناعرس بكرلا ىرج امهم ىناوتأ

 قاتشأ ثرح ىلا ال بكرلا ضكرب

 6 جلثلا لكدمجدح 1 انه ينايحو

 دعبلا ىلع لاقي ام لك ىنتجأ

 « تنك امايحأل اهرطع ىشتنا

 ءامغالا دروت ىح

 عءافلش وهف « هافشلا هتاقن

 ءاسيقنالا ا-هلتت ١ ةالص

 ءابيه وهو شاعي آرمع

 عار جا ه----غوصد ناذدا

 عءارمجحلا هع ومد يذ.هف

»> »© 

 ءاضق نيردخملا رزو

 ءاقش نيسيذعملا رجفو بيذعت

 ءاد هنم ةمسن لك ىف

 ةزوجع ينأب ءاهوش

 ءاجر دحم اميف يل اهف

 ءاسأ ثيح ياصع يقلأو

 ةلذو لومهذ

 حورسجلل نهسيفف

 ءابرقالا هبيط لاتيف

 ءا-سبغو
 ءاود

 ب اله



 ليللا رحخآ يف حارجلا ينغأو

 نويع تيشم اذا يوطخ ؤام

 كحضي املثم- رعشلا مظنأ

 ءاكي عانغلاو جسسفنتف

 ءابقر !مهؤلمو ىضلتت

 ءاهلبلا هب ىضري اممو لفطلا

» © »© » 

 : مويلا شيعا ءافول ابأ اي انهه

 هيطاوسش نيب بويطلا تومتو

 جومي فيك ءرويطلا ودشت فيك
 يف امن ءاهفولا ابا اي ينلس

 ى رسما بعت نم حبيرتسأ ىبف

 دادغبل عيب رلا عج ىمو

 مكبالاو ربقلاو عايذملا دوعيو

 ١و58 / ناسين

 ءعءام بدل الو ةريسس> ال

 ؟ عاركن ةبرت ءادلاو ؟ رطعلا

 عاس_عالا بي سلا ىسأك

 ؟ ءاشا ثيح ةايحخلا ا-يحأو

 ةلجدب انهتو

 اهداور

 ؟ ءاسحيفلا

 عا رعسشلا ىدهعت

 - مهمه
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 ىناما نم قراوز اهيلع باسنت ةقالطلا نم ًاروحبو 0

 ناميالا قئاقح يهويو مهولاب ةقيقحلا ألمي قفأ

0 
 0 يناوغ نم بكاوك هيلع ضقنت ةعيبطلا نم اطاسبو 0 00

0 
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 يناعملا دجتسمد اقيقر لهني 4 يحولاب لايخلا كمدو

 د نك هع نك

 عادبالا اهناز عيطاقتو رعش ناويد ؛ عيبرلا تلخدو

 عابطلا اهيتحفص يف تباذو تايرقبعلا اهحور هيف تبكس

 عاعشو قلأت يناعملاو روهزو دسفاور يف اوقلاف

 عادتباو ةعورو ميسسن هيف نم رعاشملا برطي الك

 عاسقبلا اهتنحل رعشلا نم اناولا ركبلا ةعيبطلا اهتمظن

 عاقرو ىحضلا نم شوقن هتناز رجفلا نم ايوث اهتسكو

 ل ثك ل لذ

2111111111 
 نارا دك



 يرجي بحلا نم لودج ىلع مالحا قروز « عيبرلا تلخدو

 رهو تافطاع ماسنأ عرمملا ءىطاشلل عارشلا هتبذاج

 رطع بيطأ هيلع تشر مث افطل دهملاك جاومالا هتده ده

 رجف لكايه يف بحلاو ناهيالاو ةوتفلا لمح ىرجف

 يرغب اسهيتتجو تلبقو ينيعب ةايحل تعلطتو

 رمت هيبنج نيب تمئمنو 4 هاير ايحا عيبرأا تبن انا

 الذ اهل اذ اذ

 موجنلانيب باحسلاق وذو رطعل اك قفالا يف . عيب رلاتلخدو

 مولكم رعاش سافنأ قلطلا عيبرلا تألم دقو ينأكف

 مويغلا نبي لايخلا ىعرتو ركفلا ظقوت فطاوع نم ةلعش

 مومحما يرجفل قاور يحولا نضتحي عيبرلا ناكو

 موجولا رس يلا ىحويو ًاراكفا ينيع نيب بهشلا علطي
 مومحلا ليل ليزي حبص فارطألا مستبم وهو ليللا اذاو

 مك خا خخ م

 يزل اول زل يسير درا سور دن كاع
 حسيرتلا مظي امي اهيلإ هتمظو الفط روهزلا هتتضح
 حرم كلسعوم هيف لاتخيؤ هيب لج حسم هيلع قست

 - م97
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 و يي

 حومطلا هيف بوذي ايرقبع رح لبالبلا هل ىغتو

 حور تايحنرالاو رمع رهزلا ناكف هتايح نع ايه ال

 اطاإ دل اما لا

 قالطنا و .'مسبت نم ةنج ينتلبقتساف « عيب رلاو تلخد و

 ياو ر ”ميسنلا دي تدم ءاذشالا نمو يدعقم رهزلا موك

 يقانعل ةيدن تلامو رطعلا اهحور نم يلع تشر مث

 قانعالا ةليوط نوصغ فطللا لمح ًادهاون تلطاو

 يتاوسلا اهتروص ءوضلا .نم ليثاوت ىنامالا نم تلجنو

 .قاوشالا جرجرم يرعاش حبص علطم وحن رجفلا اهقاس

 اذ ذا اشد هل

 ١وهج / ناسين

 م



 ( ميظعلا يبنلا ىركذ فر

 علطم مسييو اسيندلا تفلتت

 قرشم رجف ماوعألا خرؤتو

 ةصنم وهف خيراتلل مكحلاو

 ةلعشب ةادمحلا ةلفاق دميو

 قليفب ةايحلا عسم نب رئاسسسلا

 مهراعش ةاغطلا ىلع نرئاثلاو

 هجالع ثيح ءادلا نوسسحتي

 مهتايح ماركلا رسفنلا كئلوأ

 ىجد نافذ ديعبلا قفألا يف نوفقي

 مهيدهب نذلا مه نوعلاطلاو

 ٠»

 انيعس دئار نآرقلاو نحن اه

 [هتدانع يفت ضرك دنا ككوطتاو

 ةسمأ قلابغ قزييلا دمحف

 ايناعم هنم ءا دويقألا دعاصتت

 ةحمس ةعيرشلاف ةراضحلا امأ

 علفريو نيعلاط قلخن قحلاو

 عسفلتت اهمالظب ةليل وأ

 عرصم وأ ةميرك ةايحلا بهت

 اوعلطت ثيح ج اهولا هرون نم

 عسفدي رئاوضلا ةرثاث يحو نم

 عقدم غاط عسبشب عوج آل نأ

 عورب ثيح نودهتجيو لهس

 عدوتسم مهتومو داهجلا جصهو

 عملا سومشلاب رونت ليل

 اوعب رب بواقلا ىلع شورعلا لدي

© ©» 

 عردبستن دم مساي دجملا

 عنقت فسافسلاب كن مل ءامكح

 عضخت ةعيفرلا مثألا ال ىربك

 عنصيو نامزلا ةيفاق غوصيف

 يدم يالا حجرا
 د



 ةقيقح وهو قحلا رجف لاطام

© ©» 

 قداص ىينا ءامكحلا قداص اي

 ةديةع تشعف يسفن نم تقثوو

 مسسم يللا رسخفلا لكو ينإ

 ادئاقع نيلهرتملا ىلع ومسأ

 مهبولق ضيضحلا ىلإ نيطقاسلا

 مهتقس بارشلا عم نيعئاسملا

 مهلهأب نورم اًقيزينئاخلا

 فقوم مهجن ناف نيلماخلا

 مهنونج لاحتسا ندبتسملا

 ةزسع ةبورعلاو « ملسم يخأأ
 اهب تقحس ةضور كبلق نا قث

»© ©» 

 ةضيرف داهجلاو ملسم يخأأ

 ىركلا علتقت بوهوملا ةعاررو

 ةمحر ملاع مالسالا ةلاسرو

 هحور ج زمت يبرعلا ةديقعو

 علطملا الول خيرأتلا ةديصقب

 ٠+ ٠

 عنصتم الو قزن ال رعشلا ُق

 عبرملا باطو اهب ريمضلا قثو

 علوم ةبورعلاب ينأ دجنلاو
 عزعزتت ال ناميإلا نم ىوقب

 عقنتسم مهسوفن ٌؤلمو قرخ
 اوعرصيل ينجألا نيمي ًاسند

 عدخم بعش برو ينجألا
 اوعبستسا نيلماعلا ليل دوساو

 عدخملا مضي ام رفسأو ًاراع

 علقم ةديقعلاو كداهج يف كل

 عسفرأ كلعن نأو سؤرلا كلت

 «٠ ؟.٠

 عصنا كقحو كبتشم بردلاو
 علقيف مالظلاب فذقتو ًاقنح

 عدبي يعو قفاو دوجولا بهت

 عسقرتم هزنسم وسهف هادسهب

608 



 امننأل نامزلا فقيلف يخأأ

 تّيولت ثيح ريخلاب هدمت_س

 ةياغل نامزلا قبتسن نحن اه

 ةملك قدصأ خيراتلا اًهوةيس

 رءاشم خض ىيهو ةبورعلا نإ

 ةماعد يهو مالسإلا ةعبرشو

 عسق وتي ام خدي راتلل رقتس

 عجوتت فئاحص ضعب رسثلاب

 عضومسوسويام بجشنو ىربك
 عطستو مالظلا قرتخحم سمشلاك

 عفدم مجحأف اهب عاريلا قطن

 عمجنو لوقعلا هقاخن يسءولل

»© © »© »+ 

 فصاوع حايرلاو « سم يحخأأ

 اهضعي دمصي ثادحألا قراوطو

 امبرلو ةراصع وهو بعشلاو

 ةحفص سكعي قفآلا اذه نكل

 ةمسرو نيفئاخ ةعمد كانهف

 ةمحر ةضيق ناسنإلل كانهو

 اهجيرا تاشحوملا ضايرلا لسف

 همتي ةعول شيعي ميتيلا لسو

 أهتيمي داك :تارفخلا كحضتساو

 اهيعي ءامدلا نع قيرطلا لسو

 هجابص نأ كيبجحب قارعلا لسو

 عقلبلا جام ثيح رجمز رحبلاو

 عدقيف ليزسملا مزهنيو اتنع

 عفنيو رضي ام لهجيف وفغي

 عقربم مظي نلف نيمداقلل

 عمطمو نيملاظ رجشخ كانهو
 عبصا ةمث ناطيشللو تفصع

 عطقتم اهرازه ودشو قرح

 عزفملا لايذلا هعجضم صضقيو

 علختو كتهت عانقلا فلخ

 عمدالا هيتححفص للبت رجح

 عمسي ال هثيدح نأو بهل

 هر



 يعفرت ميظعلا زومت سمش اي

 الوادج هيكلاسل قيرطلا ىشر

»©> »© 

 يلا كتراجهي ايندلا ملعمأ

 مئانف كيسراح ريسكإل ينأ

 ىجدلا مستقي بارحملا يف كودخاو

 تكحام فرشأ نآرقلا معيو

 بكاوك ءامدلاو بكاوملا ىح

«٠ 

 عرميف فيعضلل افك دميو

 علبم عرشيام مظعأ و ةغا

 عج ريس عاضملا قحلاو هينبل

 عدوسم رسو ةح رقم نيع

 «< © «؟© «©

 احلا / كاريزح

 - ملام -





 ع« ات

 ةعومجملا عبط خيراتو ةمدقملا ةباتك خيران نيب ةدتمملا ةشمزلا ةرتفلا نا

 بحاصلا دنع ديسلا رعاشلا ذاتسالا هيلا بهذام قدص ابعطق تتمثأ

 ليمزل ًاركشف « تاريربتلا قالتخاو تاللعتلا عادتبا نم يوسوملا

 نم لقأ ةعومجملل هميدقتب يزازتعا نوكي نل فوسو ةببدالا حورلا

 ٠ هليلحتو هدقنل يراطتنا

 - مله





 رز 4 5-0

 ةعالخلا هتشيرل آريدقتو هل ًاركشف روص نم ةعومجملا يف امو فالغلا

 بهاد





 اريخأو

 ةعومجملا هذه تنضتحا يتلا ةميركلا ديلا حفاصنل

 ناسنلالا ةملك يقلاخ ىلا مسوملا ةيده اهمدقتل

 دب رملا تاناجرهم يف

 باصقلا ناندع بيدالا سدنهملل

 ةيقارعلا ءىناوملا ةحلصمل ماعلا ريدملا

 ةال #
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 ةمدقملا

 تسرهفلا يف نكت مل ةديصق
 رجفلا ةريسسم

 يئادفلا تومي نل

 ءاينغالا ذاتسا
 قحلا ةماأ

 قيرطلا قافر اي
 زوجعلا حالفلا

 نيطسلف يف ةليمج لك ىلا
 بلق ةاجانم

 نيطسلف اي
 ءاسعد

 ةانلقلا ديشن

 نطشلف بابك اب
 ريدغلا يف ةروص
 ةروجخلا حابص:.يف
 بحب نعاشلا
 ءيجاللا يخا

 ءارمساب تنا

 لبقتول ةيدع
 ردس ةاحانم

 مهولا ةروطسا

 كبحل يدوع
 لازلزلا ةعاس

 عايض

 عيبرلا لخدي رعاش
 يبنلا ىركذ يف

 ةهد
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